
Făi'a, candu concedii ajutăriale. — Pretiulu: 
pe 1 anu 10 fi., pe ’/< 3 A. v- a> Tieri esterne 12 fl. 
v. a. pe unu anu seu 2l/2 galbini mon, suuatoria.

Se prenumără la poștele c. si r., si pe la DD. 
corespondenți. — Pertru serie 6 cruceri v. a. 
Tacs’a timbrala â 30 cr. val. austr. de fia-care 

publicare,
Anulu XL.

Nr. 20. Brasiovu 25|13 Martin i 1877.

R e s i>w n s 11
la adress’a celoru 101 fruntași romani din urbea 

Brasiovului.*)

*) Ne aflamu deobligati, că se reproducemu 
si noi din „Tel. Romanu" Nr. 19 acestu respunsu 
la adress’a de susu, care o reprodusese si „T. R.“ 
si care de atunci dede rotogolu si prin diaria 
străine, Red.

Nr. 3 Rea. Multu stimatului Domnu Diamandi 
Manole, comerciante in Brasiovu.

Multu stimate Domnule!
Fiiule in Christosu preaiubite!

Consciu datorintieloru chiamarei mele archi- 
pastoresci facia de impregiurarile, intre cari emi- 
seiu cerculariulu presidialu din 1 Ianuariu a. c. 
Nr. 1, amu asteptatu cu viua interessare se audu 
resunetulu, ce-lu voru fi produsu svaturile mele la 
credintiosii de sub archipastori’a mea, ăr’ mai alesu 
la acea clasa, carea după gradulu culturei se afla 
in stare de a potă cuprinde bine tăta insemnatatea 
obiectului si a face săma cu tăte impregiurarile 
actuali.

Intieleginti’a năstra grupata intr’unu numeru 
considerabilu la Brasiovu, precumu a escelatu totu- 
deun’a prin concursulu ei la lămurirea cestiuniloru 
de interessu comunu, asiă si astadata a fostu la 
loculu primu cu adress’a presentata aici la 3 Febr. 
a. c., referităria la cerculariulu provocatu, carea 
abstragundu dela valărea ei intrinseca, mi-a fostu 
binevenita mai alesu pentru aceea: ca-ci eu, că 
ct-lu ce totudeaun’a amu fostu si sumu pentru 
libertatea convingerei si a manifestarei convingeri- 
loru, amu aflatu cu plăcere din acea adressa, ca 
coreligionarii, frații si fii mei sufletesci, arăta si 
ei in fapta iubirea acestei libertăți.

Dăr’ precumu la emiterea cerculariului meu 
amintitu nu amu avutu si nu amu potutu avă in- 
tentiunea, de a superă pre credintiosii de sub 
archipastori’a mea, si a le vatemâ semtiemintele 
loru bune: asia nici acumu nu sumu, nici potu fi 
condusu de atari intentiuni, candu me aflu neces- 
aitatu a petrece amintit’a adressa cu unele refle- 
xiuni, cari au de scopu a sustienă adeveratulu 
sensu alu cerculariului meu, facia de unele inter
pretări sinistre, ce i s’au datu in acea adressa.

Înainte de tăte trebue se observezu: ca de-si 
proprie nu se tiene de chiamarea unui archiereu 
a luă de obiectu alu instructiuniloru sale pastorali 
cestiuni politice, — precumu acăst’a o amu espri- 
matu si in cerculariulu meu: totuși in cașuri 
estraordinarie, candu cauta se fia vorb’a de con
solidarea statului publicu pe base firme si multiu- 
mitărie pentru toti, — nu se păte dice, si nici ca 
s’a disu vre odată in viăti’a poporului nostru din 
Transilvani’a: ca archiereulu se cobăra de pe scau- 
nulu seu archierescu, va se dica: se degradăza 
atunci, candu condusu de ingrigire pentru binele 
si viitoriulu credintiosiloru sei, iâ parte activa la 
discussiuni de natura politica si se semte chiamata 
a impartasf la ai sei iuvetiaturi si sfaturi fundate 
pe invetiatur’a apostolica si pe impregiurarile 
actuali. —

Pare a fi menita se trăca de picanta intro
ducerea din adressa, unde se dice, ca: „capulu 
bisericescu a inceputu a se interessă de binele si 
siguranti’a fiiloru sei sufletesci" ; eu inse consciu 
de trecutulu meu, trebue se observu: ca interessa- 
rea pentru binele bisericei si alu natiunei mele 
mi-a fostu in tăta viăti’a uniculu elateru alu totu- 
roru lucrariloru mele, nici n’amu avutu candu-va 
in vedere afora de acest’a alte interesse, cu atatu 
mai pucinu interesse personali; : dăca totuși tem- 
pulu archipastoriei mele de aici la vedere inca nu 
a potutu produce resultate, care se păta corespunde 
deplinu dorintiei mele si a publicului: la acăst’a 

caus’a nu a fostu lips’a de interessare, ci greută
țile multe, cu cari amu avutu si inca totu mai 
amu a me luptă in stadiulu de astadi alu desvol- 
tarei trebiloru năstre bisericesci.

Este o retacire regretabila, a deduce din cu- 
noscutulu cerculariu chiaru contrariulu celoru scrise 
intr’ensulu, adeca a deduceî ca eu asi fi consta
tata in cerculariulu meu : ca intre poporulu nostru 
ar’ esistâ agitațiuni in contr’a interesseloru patriei 
si pentru aceea a-si fi datu admonițiune credintiosi
loru de sub archipastori’a mea. Nu este acest’a 
spiritulu, nici nu sunt aceste cuvintele cerculariu
lui meu. Cine-lu va fi cetitu cu atențiune si ne
preocupata, acel’a va fi trebuitu se afle: ca cer
culariulu pune in vedere la altu locu caus’a rele- 
loru si face numai atenti pre credintiosii noștri la 
continuarea atitudinei sale loiali, la ferirea loru 
de agitațiunile, ce s’ar potă nasce in combinare 
cu miscamintele politice din vecinătatea monarchiei 
năstre, si tăte cele cuprinse intr’ensulu au fostu 
numai svaturi preventive, prin care se se evite 
esacerbarile si sporirea releloru, de cari suferimu.

A vorbi deci din iucidentulu cerculariului meu 
de informatiuni neesacte, de documente triste pen
tru istoria, de admonițiuni fora causa, de nota de 
infidelitate si de alte1 că aceste, nu insemnădiă 
altuceva, decatu: a dă espressiune drastica unei 
emotiuni purcese din usioratatea, cu carea s’a ce
titu cerculariulu meu, din presupuneri si preocu
pări, la cari păte a mai contribuitu pe sub mana 
chiaru si vointi’a rea din partea altor’a, cari se 
conducu de ori-ce alta, numai nu de adeverat’a 
interessare pentru armoni’a dintre organele si ele
mentele bisericii năstre naționali.

Mai multu decatu tăte altele me pune la 
uimire pledarea, ce o face adress’a menționata 
pentru unu art culu cunoscuta din „Telegrafulu 
Romanu" dela finea anului trecutu. De voru fi 
cetitu respectivii cu cata-va atențiune cerculariulu 
meu, voru fi trebuitu se afle insisi: ca acel’a ne- 
cumu se fla combatutu in tăta estensiunea sa ar- 
ticlulu din numit’a făia, ci din contra, i-a datu 
apretiare, caracterisandu-Iu de „unu articulu scriau 
de altmintre cu multa cunoscintia a impregiurari- 
loru." A combatutu inse cerculariulu meu „unele 
passagie, care luate in sensulu loru literariu ataca 
basele statului publicu, intregitatea si constitutiunea 
lui" si ca atari „stau in contrastă cu atienut’a 
năstra", prin urmare „nu sunt espressiunea aem- 
tiului comunu alu poporului nostru".

Spre lămurirea acestor’a vedu ca e de lipsa 
se punu aici in citatiune respectivele passagie din 
mentionatulu articulu, care sunt urmatăriele:

„ . . . . după cele intemplate dela 1867 
incăce ne vedemu intr’o situatiune se nu tienemu, 
se nu potemu tienă multu la Ungari’a."

„Da, amu fostu si suntemu nepreteni ai Un
gariei, pentru ca Ungari’a ni a fostu si ne este 
vrajmasia."

„ .... noi tienemu, la imperatia, si tie
nemu, pentru ca avemu pentru ce."

„ . . . . dăca astadi amu fl chiamati a luptă 
pentru Ungari’a, amu luptă din tăta anim’a, -nu 
inse' pentru Ungari’a, ci pentru Habsburgi, nu 
pentru rege, ci pentru imperatulu nostru."

„ .... noi tienemu la imperiulu habsbur- 
gicu, cu tăte ca......... ; tienemu inse la acestu
imperiu, pentru ca trecutulu ne lăga de densulu, 
si pentru ca speramu, ca in viitoriu elu ne va creă 
conditiuni de desvoltare. Ungari’a nu ne-a datu 
nimicu ..... noi nu o potemu sustienă, si dăca 
unu romanu le ar’ spune, ca sustiene Ungari’a de 
astadi, se fia convinși, ca acel’a e faciarnicu ori 
isolatu."

Aceste sunt passagiele, care eu le amu con
siderata de „esorbitante" si le amu desavuatu că 
pre unele, cari ataca intregitatea si constitutiunea 

patriei; dăr’ le amu desavuatu fora a atacă arti- 
cululu in tăta estensiunea sa. Deci a nu face 
acăst’a osebire la cetirea cerculariului meu, insem- 
nădia a nu pricepe, său a nu voi a pricepe cele 
scrise intr’ensulu. Si dăca intieleginti’a năstra din 
Brasiovu, subscriitorii adressei, avendu in vedere 
acăsta deosebire, pledăza totuși pentru articululu 
mentionatu in tăta estinderea sa, adeca pledăza si 
pentru passagiele citate: atunci in contr’a asigu- 
rariloru esprimate in adressa e constatatu: ca 
densii au pasîtu pe unu terenu politicu periculosu, 
pe care eu că archiepiscopulu si metropolitulu loru 
nici candu nu me voiu pune; atunci ei in cele 
cetatienesci nu sunt de o credintia cu mine; atunci 
eu după esperintiele si credinti’a mea potu asecurâ 
pre ori si cine: ca poporulu nostru, „mulțimea, 
pe carea se radiema la noi naționalitatea si bise- 
ric’a" semte in adeveru împreuna cu mine si cu 
noi toti greutățile, ce ne apasa: dăr’ cu privire 
la programulu depusu in citatele passagie nu e de 
acordu cu subscriitorii adressei.

, Sunt altele in adress’a intielegintiei năstre 
brasiovene, cari esprimu unele esperintie triste facia 
de interessele naționali ale poporului nostru, care 
esperintie nu sciu cine dintre ămenii adeverului si 
ai sinceritatei le ar’ potă trage la indoiăla. Acele 
sunt si trebue se fia pentru toti adeveratii patrioti 
obiecte de iugrigiri seriăse, dăr’ nu totu-odata si 
motive pentru atacarea intregitatei si a constitu- 
tiunei patriei. Si precumu din parte-mi amu facutu 
si pana acumu pe caile ce le amu crediutu mai 
corespundietărie, cele ce mi-au stătu in potere spre 
delaturarea releloru: asiă nici in viitoriu nu voiu 
lipsi a-mi face in acăsta parte detorinti’a. Dăr’ se 
nu se părda din vedere: ca in acăsta direcțiune e 
de a se lucră cu poteri unite, si ca acele poteri, 
cari sunt încordate contr’a intregitatei si a con- 
stitutiunei patriei, nu potu fi trase in lucrare co
muna spre realisarea justeloru năstre pretensiuni.

Făcu aceste observatiuni la adress’a intiele
gintiei năstre din Brasiovu atatu din stim’a, ce o 
amu avutu totudeaun’a catra elit’a credintiosiloru 
bisericei năstre, catu si spre lămurirea obiectului, 
la care acele se referu, sperandu : ca aceeași sti
mabilă intielegintia după considerarea acestor’a 
si-va formă concepte mai chiare despre tenărea 
cerculariului meu, si va respectă de asemene cu 
mine marginile terrenului, pe care avemu a lucră 
spre a ni creă in viăti’a publica conditiuni mai 
demne de unu poporu că noi. Pentru aceea Te 
recercu pre Multu stimata D ta, că pre celu sub- 
scrisu la loculu primu in adressa, se binevoiesci a 
comunică si celorulalti confrați, fii ai mei sufle
tesci, chiarificarile aceste, pre langa care dorescu 
se fia toti si fiesce-care assecurati de adeverat’a 
iubire si distins’a mea consideratiune.

Sibiiu, la 3 Martin 1677.
Mironu Romanulu,

archiepiscopu si metropolitu."

Rrasiovu in 24 Marte st. n. 1877.
De asta-data nu ne incepemu revist’a cu 

diet’a din Budapest’a, precumu ne facusemu da
tina, ci cu diet’a din Sibiiu, inse nu cu diet’a 
transilvana, pentru a careia restituire poporulu ro
manu din marele principatu alu Transilvaniei lupta 
de unu deceniu incăce, ci cu diet’a sasăsca, cu 
universitatea natiunei sasesci, care s’a intrunitu in 
19 1. c. in Sibiiu, spre a se consultă asupra mo- 
dalitatiloru de administrarea si folosirea averei 
natiunei sasesci si asiă a-si implini, precumu dise 
cernitele Wăchter in discursulu de deschidere, mis- 
siunea sa de cultura spre salutea si multiumirea 



natiunei sasesci si a toturoru locuitori
lor u din fundulu regiu.

Candu dlu Tisza s’a apucatu de organisarea, 
de reformarea acestei universități, sasii incepura a 
strigă cu totii in lumea mare, ca i omdra ungurii; 
ba chiaru si noi ne-amu vediutu necessitati a atacă 
atunci pe dlu Tisza din caus’a acestei reforme, 
deărace scieamu, ca reform’a ungurdsca se face mai 
multu pe pelea romandsca, decatu pe cea sasdsca. 
Si cumca este asiâ, se vede si de acolo, ca pre- 
candu mai inainte intre vr’o 40 de deputati ave- 
amu si noi cate 9—10, astadi intre 20 avemu 
numai 2 deputati romani si anume pe dlu Dr. 
Abrahamu Tincu din cerculu Orestiei si pe dlu Dr. 
Stefanu Pacurariu din cerculu Sabesiului. Din 
acdsta causa frații sasi astadi nu se mai plangu 
contra dlui Tisza, pentru ca le-a reformatu uni
versitatea, ci se bucura, ca au ajunau de a fi ârasi 
aprdpe singuri representati in acea corporatiune, 
ceea ce le aduce in minte tempurile passate, candu 
romanii plateau si dinsii mancau, si ceea ce totu- 
odata ar’ coresponde mai bine numelui seu de 
„universitate a natiunei sasesci." — Gandu vedemu 
asemeni păreri chiaru intr’unu organu, dela care 
ne indatenasemu a așteptă apretîari mai sanetăse 
si mai pucinu egoiste, atunci trebue se dubitamu, 
ca universitatea natiunei sasesci. ’si va împlini 
missiunea spre binele si muitiumirea toturoru iocu- 
itorlloru din fundulu regiu.

— Camer’a ungurdsca, de candu a intratu in 
a treia sessiune se totu constituie, si apoi candu 
va fi gat’a constituita, ’si va incepe feriele de 
pasci. — Comissiunea judeciaria a camerei („Kbz- 
vdlemdny" dice ca cea de incompatibilitate) ă luatu 
in discussiune caus’a dlui Axente Severulu 
si a decisu, că se se aplice facia de dinsulu acea 
dispositiune a legei, după care acelu deputata» 
care in urm’a repetiteloru provocări din partea 
presiedintelui nu se duce se-si ocupe loculu in 
camera, are se-si pdrda mandatulu precumu si 
dreptulu passivu de alegere pe tempu de trei ani. 
Inca odata le spunemu domniloru, cari făcu ase
meni legi,, ca pe acdsta cale nu voru prinde nice 
unu rornanu transilvaneanu in camer’a din Pest’a. 
Dlu Axente nu e singuru ; mai sunt inca sute si 
mii de o credintia cu dinsulu.

— Adunarea generala a comitatului Pest’a, 
in siedinti’a sa dela 20 Marte a votatu o peti- 
tiune, prin care se rdga de camera, că se nu vo- 
tedie proiectele de lege despre impacatiunea dua- 
listica, dedrace sunt stricatidse pentru tidra.

— Despre proiectului de lege pregatitu de 
ministrulu de interne pentru nou’a impartîre a cer- 
curiloru electorali in Transilvanii aflamu in diur- 
nalulu „Ebredds" din Clusiu nisce date mai detaiate, 
cari in mare parte ni se păru si esacte. Numitulu 
diurnalu ne spune pe facia, ca scopulu ministrului 
este, de a reduce cercurile electorali in tienuturile, 
unde nationalitatile nemaghiare sunt representate 
in numeru compactu, ai de a le spori in acele parti, 
unde se pdte speră, ca elementulu maghiaru cu 
ajutoriulu organeloru politice va potd totu-deun’a 
se scdta din urna pe unu unguru curatu si genu- 
inu, său vr’o creatura, vre unu instrumentu alu 
unguriloru. Mai inainte de t6te se spune, ca fun
dulu regiu, care pana acumu tramitea 22 de de
putati sasi la diet’a ungurdsca, va tramite pe veni
toriu.numai 11 depuțati. Orasiele Sighisidr’a, Me- 
diasiiilu, Bistriti’a, Sabesiulu, Oresti’a, Abrudulu, 
Gsikszereda, Huniaddr’a, Hatiegulu si Illyefalva, 
cari pana acumu aveau dreptulu de a tramite cate 
unu deputatu in camera, pre venitoriu -si perdu 
acelu dreptu si se contopescu cu cercurile electo- 
torali in cari se afla. Din contra unele orasie mici 
unguresci, precumu Bresculu, K.-Vâsărhely, Cosio- 
gn’a, Olâhfalu, Sant-Georgiulu de langa Brasiovu. 
Odorheiulu, Vizaknă, Elisabetopolea, Alba-Iuli’a si 
Gheil’a voru avd si pe venitoriu dreptu de a tra
mite in camera1 cate unu deputatu. Cetatile Bra
siovu si Sibiiu voru alege pre venitoriu c'ate 2 de
putati. Comitatulu celu mare alu cetatii de balta, 

in care sunt arondate patru scaune sasesci, cari 
alegeau pana acumu 8 deputati, va alege pe veni
toriu numai 4, asemenea si comitatulu Sibiiului 
inca se va reduce dela 8 la 4 deputati; comitatele 
Naseudu-Bistritia si alu Brasiovului voru alege pe 
venitoriu cate 2 deputati; dra comitatulu Hunia- 
dorei 6, alu Albei interiore, Trei-Scaune, Csik etc. 
cate 4 deputati. Acdsta dreptate a dlui Tisza a 
catranitu chiaru si pe domnii sasi, cari inca dicu 
astadi, ca dinsii inca voru face mai bine, ddca pe 
venitoriu nice nu se voru mai duce la dieta, ci 
punendu-se pe terenulu passivitatii, voru lasă pe 
unguri singuru in ap’a loru.

— Dumineca in 18 Marte s’a tienutu in 
Vien’a unu consiliu ministerialu comunu sub pre- 
siedinti’a domnitoriului, la care au partecipatu 
Andrăssy, Bylandt, Hofmann, Tisza, Szdll, Wenk- 
heim, Auersperg, Lasser si Pretis. In acestu con
siliu s’a decisu, că delegatiunile se se convăce in 
lun’a lui Septembre, dra proiectele de impacatiune 
intre frații siamesi se se presente ambeloru parla
mente indata după feriele pasciloru. Stipulatiunile 
referitărie la banc’a naționale se voru presentâ ca- 
mereloru fora respectu la conclusele directiunei si 
comitetului bancei, cari cu nici unu pretiu nu se 
invoiescu, că cei duoi viceguvernatori ai bancei se 
fia denumiți de catra guvernele din Vien’a si 
Pest’a. — Cu t6te ca foile de Vien’a Bustienu, ca 
in acestu consiliu ministerialu nu s’au mai discu
tata si alte obiecte, noi totuși credemu, ca ceatiu- 
nea protocolului russescu inca a formata unulu din 
obiectele acestei conferintie.

* **
Obiectulu primu dela ordinea dilei in politic’a 

europdna este inca totu protocolulu generalului 
Ignatieff. Acestu protocolu a devenitu dejă o 
enigma, despre care vorbeșce t6ta lumea, fora că 
se soia, ce contiene, ce voiesce si unde tinde ? 
Mai eri aialta-eri se telegrafă din Londonu, ca 
arangiementulu e făcuta si ca protocolulu russescu 
se p6te subsemnă, deârace t6te dificultățile s’au de- 
laturatu. Astadi drasi se afirma, ca Russi’a a mai 
propusu unele modificări, asupra caror’a guvernulu 
anglesu nu s’a consultata inca. Si precandu unele 
sciri sustienu, ca in protocolu nu se face nice o 
mențiune de desarmare, pre atunci altele dicu din 
contra, ca numai cestiunea desarmarei mai ofere 
ore-cari dificultăți, inse se spera, ca aceste inca se 
voru deleturâ si protocolulu se va subsemnă. Facia 
de atate sciri conțradicatărie si in faci’a traga- 
narei ce observamu. in privinti’a realisarei acestui 
protocolu, trebuie se presupunemu, ca nici acdsta 
ultima încercare, de a complană diferintiele de 
astadi pe cale amicale, nu va succede si ca nodulu 
totu va trebui taiatu cu sabi’a.

In acdâta credintia ne intarescu si soirile din 
Gonstantinopole, cari dicu, ca Turci’a numai asiă 
va subsemnă arangiementulu poteriloru europene, 
ddca Russi’a va desarmă mai inainte de ce ar’ 
desarmâ Turci’a, pentru-ca armat’a turcdsca nu e 
concentrata la Dunăre cu scopuri de agressiune, 
precumu e concentrata cea russdsca ia Prutu. Alte 
sciri mergu si mai departe si dicu, ca guvernulu 
turcescu in nice unu casu nu vp> primi propunerea 
Russiei; elu va observă si facia de protocoț.ulu 
russescu totu aceeași atitudine ce a observata si 
facia de propunerile conferintiei europene din Con- 
stantinopole si'ae va provăcă la nou’a constitutiune 
si la‘ parlameqțulu tierei deschisu in 19 Marte.

— In di8cursulu de tronu, prin care a de
schisu parlamentulu, sultanulu a espresu speranti’a 
de a ajunge in curendu la o intielegere cu mun- 
tenegrinii si ai recomendatu ambeloru camere se se 
ocupe cu inchiarea unei învoieli cu representantii 
portatoriloru detoriei turcesci. — Sultanulu a 
adausu apoi : „Cu tata nereusit’a conferintiei, Tur
ci’a e decisa a merge cu reformele mai departe 
chiaru decatu dorintiele poteriloru amice."

— Despre muntenegrini se dice, ca ar’ fi re- 
nunciatu la pretensiunea, de a li se ■ cede portulu 
dela Spizza, inse insistu pe langa cedarea territo-

riului dela Nicsiciu, la ce turcii nu se voru invof 
cu nice. unu pretiu.

— In siedinti’a dela 19 Marte a camerei co- 
muneloru anglese dlu Bourke, subsecretariu de 
stătu la departementulu afaceriloru străine, dechiară 
ca Angli’a a protestatu contra gonirei israelitiloru 
din Romani’a si ca după acestu protestn aceștia 
s’au potutu intdrce. Dlu Bourke adause, ca guver
nulu rornanu a promisu a preveni repetirea unoru 
asemeni fapte.

— In consistoriulu tienutu la 12 Marte, 
Pontificele rornanu, Papa din Vaticanu a tienutu 
o allocutiune, in care a insiratu evenimentele isto
rice dela 1870 inc6ce, dicundu, ca Itali’a a cuce
rita Rom’a chiaru in epoc’a de trista memoria, 
candu marea națiune francesa se află in cea mai 
mare strimtdre. Santi’a Sa protestă apoi, ca si-ar’ 
potd esercită funcțiunea in deplina libertate si a 
declarata ca e impossibile o reconciliare cu poterea 
lumdsca, cu regimulu Italiei, precumu binele nu 
se p6te împacă cu reulu. Astfeliu lupt’a va re- 
rnand permanenta.

— Camer’a României in siedinti’a dela 7 
Marte st. v. a votatu dlui Cesaru Bolliacu unu 
ajutoriu viiageru de 400 lei pe luna; asemenea si 
dlui Papiu Ilarianu 300 lei mensuali pana la 
finele anului, candu va incepe a-si luă pensiunea.

ISuciomu (comit. Fagarasiului) 16 Marte.
Comitetulu administrativu a tienutu eri prim'a 

s’a siedintia sub presidiulu comissariului regescu, 
dlu Iuliu Szentivânyi.

Frapanta deosebire! Pre candu mai inainte 
la totu passulu, unde nu placea fractiuuei maghiare 
se calcă legea, acumu — celu pucinu in acdsta 
siedintia — lucrulu au mersu cu respectarea de
plina a legiloru.

S’au pertractatu si unele lucruri de interessu 
publicu. Presiedintele tribunalului dela Brasiovu, 
intentionddia a propune ministrului de justiția di- 
solvarea judecătoriei de cercu din Zernesci si in
corporarea acelui cercu in cause de procesu, jude
cătoriei de cercu din Brasiovu. Presiedintele Mali 
cere dela comitetulu administrativu o dechiaratiune 
in acdsta privintia. — Desbaterile asupra acestei 
cestiuni au fosta animate.

Inspectorulu scolariu Szeremlei propune disol- 
verea judecătoriei de cercu din Zernesci; ca-ci, 
cumu dice elu, după informatiunile date de dlu 
presiedinte Mali — atatu la aceea catu si la jude
cătoria de cercu din Brasiovu nu s’ar’ afla cause 
de procesu restante — semnu invederatu, dice, ca 
personalulu judecătoriei din Brasiovu este de ajunau 
si pentru cerculu Brunului.

După acdsta ib cuventulu ădv. Rornanu si 
intre altele dice, ca e lucru . cunoscuta de t6ta 
lumea, cumu-ca administratiunea justiției in tidr’a 
nâstra preste totu laaa inca multu de doritu, ca 
este nu numai fdrte gredia, ddr’ si fdrte scumpa, 
in multe cașuri particularii in facia speseloru, ce 
au de intempinatu, se lașa mai bucurosu de apa- 
rarea causei loru, decatu se supdrte enormele spese; 
fia disu spre laud’a ambeloru judecătorii de cercu 
din Zernesci si Brasiovu, ca aici că ddra nicairi 
in tidra ndstra, vedemu justiția administrata cu 
iutiala si promptitudinea ceruta de interessulu 
comunu.

Prin aceea, ca s’ar’ incorpora cerculu Branu- 
lui la judecătoria de cercu din Brasiovu, s’ar’ im
pune popolatiuni de acolo cele mai mari greutati 

| si spese — purt&ndu processele in atata depărtare 
si totu-odata s’ar’ si ingraună si impedeca regu- 
latulu mersu de pana acumu la judecatori’a din 
Brasiovu prin înmulțirea agendeloru ; la tdte ace
ste se adaugu si desele comissîonari, cari seracescu 
poporulu in modu ne mai pomenitu. — Deci pro
pune sustienerea judecătoriei dela Zernesci.

După ce acesta propunere s’a aparatu cu multa 
energia din partea vicariului Micu si Trimbi- 
t a s i u si combatutu de repeți te ori de Szeremlei 
si Kovacs — presidiulu pune propunerea lui Ro- 
manu la votare nominale, care cu maioritate de 
voturi se primesce.

După acdsta referdza Szeremlei despre scdl’a 
cohfes8ionale din Nou-romanescu, in care privintia 
propune o adressa cătra ministeriulu de culte si 
instrucțiune publica, prin care cere, că după ce 



ordinariatulu Blasiului nu a corespunsu după prim’a 
ordinatiune a redica edificiu de scăla in aceea co
muna, se se purcăda in sensulu legii — cu o a 
2-a admonițiune. Vicariulu M i c u luandu cuven- 
tiilu, combate propunerea lui Szeremlei, ca-ci co- 
mun’a Nou-romanescu, in lips’a de casa parochiale 
in anulu espiratu a redicatu una frumăsa casa 
parochiale si numai din acăsta causa i-a fostu im
posibile a satisface si in privinti’a zidirii edificiu
lui școlare. Oomun’a inse a pusu tăte la cale, câ 
pana in Octobre 1878 se păta deschide scăl’a in 
noulu edificiu, ce tocma se planisăza in unu modu 
catu se păte de corespundiatoriu. In acestu intie- 
lesu a scriau si ordinariatulu din Blasiu catra 
acestu comitetu.

După ce atatu ■ presidiulu catu si intregulu 
comitetu sprijinesce propunerea vicariului Micu, 
Szeremlei se vede necessitatu a-si retrage pro
punerea, si’si amana speranti’a — a arata — in 
tiăra Oltului celu pucinu una scăla comunale după 
gustulu dsale.

S’au pertractatu si alte cause de interessu 
localu. Comissariulu regeâcu a numitu pre adv. 
R o m a n u de referințe in tăte căușele appelate 
la comitetulu administrativu.

Din Munții apuseni, 11 Marte.
Domnule Redactorul

Amu cetitu in știm, diariu „Gazett’a" Nr. 14 
una corespondintia din Tnrd’a său p6te chiaru de 
suptu muntele numitu alu Petridului. Acestu dn. 
corespondinte descriendu faptulu nefericitului pre- 
utu Iosifu Balinth, se intărce asupra lui cu multa 
animositate si patima.

Te rogu d. R. amu dâ pucinu locu in „O." 
câ se potu face corespondintelui unele reflexiuni 
modeste, sine ira et studio.

Nu voescu aici a face pe advocatulu lui Iosifu 
Balinth, nici alu escusa, că pe nevinovatu, pentru 
ca me temp de principiulu unui sautu părinte, 
care dice: „Etqui condemnat justum, et qui justi
ficat impium, uterque abominabilis est coram Deo." 
Nu potu totuși se trecu cu vederea unele espres- 
siuni, purcese din animositate si patima a dn. co- 
reapondinte, care dice, ca acelu popa, pe care’lu 
cunăace din copilăria, e unu omu fantastu, betivu, 
desiuchiatu. — Noi inca cunăscemu pe acelu popa 
din copilăria, si acela precumu in gimnaBiulu din 
Clusiu asia si in celu din Blasiu a fostu unulu 
dintre tinerii cei mai morali. Asemenea purtare a 
avutu si in cursulu celoru 4 ani in theologia.

Apoi dle, unu popa betivu si desiuchiatu, 
cumu ’lu numesci, nu ar’ fi potutu îndupleca pe 
poporenii sei la ridicarea casseloru parochiale, si 
vedi dle, elu prin sirguintia, zelulu si svad’a sa a 
redicatu acumu de curundu scăla in aceeași paro- 
chia, dotarea ei cu 200 fi. v. a. Vedi „Făia sco
lastica" Nr. 2 din a. c., care tăte, d. meu, unu 
popa betivu desiuchiatu nu le păte face, ca-ci pe 
unplu că acela nu-lu asculta poporulu.

Pre unu preutu betivu si desiuchiatu nu-lu 
chiama la familiele cele mai alese, că se tiena 
contiuni funebrale.

Unu preutu betivu si desiuchiatu, nu si-ar’ 
potă cresce fii in gimnasiulu dela Clusiu, ca-ci de 
nu eră elu unu economu bunu si diligentu cu una 
porțiune canonica de 5 jugere, pucinu ar’ fi potutu 
inaintă.

Dta d. corespondinte din patîma, ce se vede 
ca o ai facia cu acelu preutu, faci că cel’a, care, 
după ce vede pe unu omu legatu de mani si pi- 
ciăre, se apuca si-lu bate, său după cumu -mi 
aducu aminte de unu omu din Lupsia, cam intr’unu 
atacu in 1849 dise catra unu motiu: pușca-lu, ca 
apoi -lu omoru eu cu lancea. — Dta dici, ca pre- 
utulu Io3ifu Balinth in Sambata de Pasci 1875 a 
beutu tăta năptea in Turd’a si is’a dusa beatu la 
biserica, acuma te intrebu, pentru ce nu l’ai are- 
tatu atunci mai mariloru sei ? său se-lu fi datu 
atunci la publicitate, ăra nu acuma, c&ndu nu se 
p6te apara in contra atâcului dtale.

Mai încolo spui si acea faima, firesce din 
punctulu de vedere fratiescu, ca-cerendu-se din 
carcere se-si vendia boii si nelasandu-lu, a insul- 
tatu pe membrii tribunalului, pentru care l'au pusu 
in ferre scurte. La acesta ’ti dicu numai atata : 
Huic fatigio poterat parcere. (Acăsta osteniala ti-o 
poteai păstră), care inca are ceva insemnatate in 
privinti’a dtale.

Acuma viu la faptulu perpatratu de pop’a 
Iosifu Balinth cu clisieriulu (fetu, veru alu seu).

Eu credu, ca ori cine s’au cuprinsu cu cunoscerea 
eventualitatiloru nefericite, ce se intempla in lume, 
afla, ca de multe ori ămeni cu scientie mari, si 
in ranguri inalte din o Întristare său alta devinu 
in deliriu său asiă numitulu raptulu fantasiei pe 
unu momentu, si atuncia ărca se sinucidu pe sene 
său pe altulu, care ei vine inainte, ce s’a intem- 
platu si cu nefericitulu popa Iosifu Balinth, inse 
despre cașuri de aceste nu numai legile civile, dăr’ 
si cei mai celebri canonisti bisericesci s’au ingri- 
gitu intru mitigarea si aleviarea sortiloru. Avemu 
exemple nenumerate, cumu-ca unulu său altu sin- 
ucidenduse din caus’a delirului său a unui raptus, 
prelatii bisericesci au lasatu a se inmormenta după 
tăte ceremoniele eclesiastice, pentru-ca la prunci si 
la deliri nu li se păte imputa pecatulu.

Ce se tiene de acea lectiune a corespondinte
lui cu protopopii cei somnoroși, ca e dauna, cumu 
ca protopopii se denumescu pe viătia, se vede, ca 
după parerea domniei sale ar’ debui se’i denumăsca 
numai pe unu anu, că pe judele satului, pe candu 
si notarii comunali se alegu ne viătia, inse credu, 
ca in acăsta privintia prelatii bisericesci si con- 
sistoriele nu voru cere inviatiune dela d. corespon
dinte din Turd’a, său de suptu muntele Petridului.

In fine numai atata amu de a dice dlui co- 
Tespondinte, că se rumege bine cuvintele străbunu
lui nostru poetu, care dice: Mitius est digitum 
mento supunere lento, quam liquidis oris inna- 
tantem submergere. Apoi s. Scriptura: Celu ce va 
fi intre voi nevinovatu se iă pătr’a si se dă in- 
tr’ensulu. Amu disu.

111 e d i t a t i u n i
asupra sarcineloru — salarieloru — a unei lege 
de pensiune — si a conferintieloru invetiatoresci.

(Urmaro.
II. După ce aretaiu prea pe scurtu, potu 

dice numai a nouedieci si nou’a parte din grau- 
tatile invetiatoriloru trecu acumu la

B. S a 1 a r i e.
Art. 38 din 1868 §. 142 scolariu dice: 

„Salariulu invetiatorescu, conformii relatiuniloru 
locali ’lu stabilesce scaunulu scolasticu pe langa 
aprobarea consiliului scolasticu comitatensei Inse 
afora de locuintia onesta si unu patrariu jugeru 
de gradina, salariulu invetiatorescu nu păte fi mai 
pucinu, decatu :

a) A invetiatoriului ordinariu din scăl’a po
porala elementare 300 fi. v. a.

b) A invetiatoriului adjunctu din scăl’a popo
rala elementare 200 fi. v. a.

c) A invetiatoriului din scăl’a poporala supe- 
riăra 550 fi. v. a.

d) A invetiatoriului adjunctu din scăl’a popo
rala superiăra 250 fi. v. a.

e) A invetiatoriului scălei civile in cetati mai 
mari 800 fi., in locuri mai mici 700 fi. v. a.

f) A invetiatoriului adjunctu din scăl’a civila 
in orasie mai mari 400 fi. v. a., in locuri mai 
mici 350 fi. v. a."

Of 1 ce frumăse si bune!! fărte bune si fru- 
măse salaria. — pe charthia da ! nu cumva sunt 
pră mari ? nu cumva se ne deochiamu cu ele ! si 
aceste inca numai pe ohartia? d’apoi in punga? 
In punga: făme, sete, golatate, detoria, saracia, 
necasuri, suferintie, dispretiu, calumnii, înjuraturi, 
blasteme, amenintiari, amaratiuni, chinuri etc. etc-, 
de aceste o plina nu numai pung’a, dăr’ chiaru si 
straiti’a si măs’a, ba inca chiaru si suflatulu si 
anim’a invetiatoriului conscientiosu; ăca paralele 
invetiatoriului! ăca plat’a! recunosciinti’a si remu- 
neratiunea ! ăca meliorarea sortii! plat’a crunteloru 
ostenele si sudori ale invetiatoriloru ! e bine! apoi 
astfeliu ? —■ Salariulu celu mai bunu alu invetia
toriloru celoru mai bine platiti, de abea se urca 
dela 300—400 fi. v. a. ei , dăr’ pe unde ? si cate 
sunt de acestea ? in pră rare locuri si pră pucini, 
o părticică mai sunt platiti cu cate 150—250 fi. 
v. a.; ăra partea cea mai mare, maioritatea ab
soluta, mass’a invetiatoriloru, sunt catu se păte de 
reu platiti: mai reu decatu bouarii si pastorii oi- 
loru, ba chiaru si decatu celu din urma dileriu ; 
scurtu : măi- reu decatu toti servitorii. Ce suntu 
100 fi., dăra 70 fi., dăra 50 fi. eta. pentru unu 
invetiatoriu pe unu anu ? Apoi si aceia cumu ii 
capata? Pentru acești bani silesce-te si propune o 
mulțime de obiecte, stai in 8—9 luni de demi- 
năti’a pana săra in scăla ; silesce-te, progressădia ! 
dă esamene etc. etc. Din acești bani susțineți cas’a 
si famili’a, lucrați biat’a mosiăra — dăca ai! — 

platesce unui lucratoriu cate 50 — 60 cruceri pe o 
di pe langa mancare etc. (pe candu bietulu in
vetiatoriu deabea capata 20—25, 30 multu 40 cr. 
pe o di) din acești bani platesce birulu celu mare 
— darea cea grea, prenumera diarie, procurădia-ti 
cârti de specialități diferite si citesce, ca fora de 
cetire, unu invetiatoriu nu platesce una căpa de
gerata si o zala ruginita ! ! fora de cetire invetia- 
toriulu nu e „nici caldu nici rece" ci cumu e mai 
reu; apoi astufelu mai bine se nu fia de locu! ? !

Acumu judece ori-ce omu cu minte sanetăsa, 
ăre este vre-o potintia, de a mai potă băremu 
vegetă unu invetiatoriu astadi in lume ? Nu ! nu ! 
e imposibilu 1 elu trebue se peara, trebue se se 
ruinedie, trebue se se nimicăsca, ăra sângele lui 
va strigă: resplatire ! si se va resplati — amaru ! 
Cati dignitari, amploiati si servitori ai statului, ai 
patriei, biseriCei si natiunei năstre, toti sugu — 
toti au de unde se sustienă; statulu, patri’a, bise- 
ric’a si națiunea, toturoru le impartasiesce, pe toti 
ii multiumesce, numai, candu e vorba de invetia- 
tori, n’are de unde dâ.

Bietulu invetiatoriu indesiertu cere meliorarea 
salariului, ca nimeni vră se-lu audia si se-lu cu- 
născa, ci ’lu respinge simplu, sub cuventu, ca : 
„comun’a n’are bani, câ si scăl’a insa-si e lipsita, 
ca in lad’a comunei nu suntu bani, ca ămenii nu 
potu si nu au de unde mai plăti!“ etc. etc. Iutr’ 
adeveru tare timpitu ar’ trebui se fia uduIu câ 
acel’a la creeri, care nu vede si nu cunăsce greu
tățile cele fărte mari ale dileloru de astadi ! 1 — 
dăr’ apoi si acela este unu lucru necuprinsu de 
mintea omenăsca; ca toti, cari nici pe departe nu 
făcu statului, patriei, bisericei si natiunei asia 
mare servitiu câ invetiatorii, totu-si suntu cu 
multe parti mai bine platiti decatu bieții invetia- 
tori. Va se dica: scăl’a, comun’a, biseric’a, popo
rulu, națiunea, statulu, patri’a etc. de toti se lașa 
supta si mulsă, toturoru le dă, pre toti ii păte 
multiumi după impregiurari, numai pe invetiatori 
nu e in stare ai multiumi, numai pe ei ii musca, 
numai loru le dă cu piciorulu, sarcinele li se punu 
cu man’a, ăra plat’a li se da cu piciorulu.

Toti amploiatii, toti diregatorii etc. etc. au 
de unde suge numai invetiatorii nu ! toti — pu- 
nendu rigorăse trecu, se ducu, inaintădia, progres
sădia, se ridica de pe o trăpta pe alfa atatu cu 
officiulu si greutățile catu si cu salarisarea — di- 
urnulu — totu-deodata după meritu ; dăr’ bietulu 
invetiatoriu la cate esamene rigorăse nu este su
pusa ? In totu anulu trebue se depună unu rigo- 
rosu, ba si dăue, inse nu numai singuru, acesfa 
ar’ fi pră usioru, ci cu dieci si pentru dieci de 
individi fragedi; si totuși nu i se mai deschide 
nici o cariera, nu se promovădia, ba nici se re- 
munerădia, ci remane totu asia si acel’a, câ si mai 
inainte; elu nu lucra pentru sine, ci pentru alții, 
pe carii nu ii dăre capulu de invetiatoriu si scăla. 
Aici -mi aducu aminte de cuvintele unui mare 
barbatu, care in anii trecuti dise: „Se luamu bine 
in consideratiune, câ unui professoriu, avendu elu 
chiaru si diploma de doctoru in filosofia, nu pră 
ei sunt deschise asia numite „carriere" si midiu- 
lăce de ameliorarea starei sale materiale, precumu 
le sunt deschise fndividiloru dela alte specialități, 
aplicați in alte ramuri ale vietiei si inalte deroga
torii. Ori ce professoru, lucra, oatenesce, muncesce 
nu spre a si înmulți capitalulu seu materiale, oi 
numai pentru alu altor’a, a caror’a minte o des- 
căpta, o deprinde si o pune la cale." — „Mens 
agitat molem." O. Baritiu.*)

*) Vedi „Gaz. Trans." Nr. 16 din 1871.

Nu, nu li se deschide invetiatoriloru nici o 
carriera „ca mai este vreme!" nu li se pătu 
meliorâ salariate si sărtea, pentru-ca „mai este 
vreme!" (Va urmă.)

Nontati diverse.
— Tunuri Uchatius au venitu si in 

Brasiovu 3 baterie cu calibru de 9 centimetre si 
se afla in casarra’a militare din Brasiovu-vechiu, 
elegantu adjustate.

— ,,Societatea geografica ro- 
manau Din Bucuresci, in fruntea careia se 
afla Mari’a sa domnitoriulu, este convo
cata de catra dlu vice-presiedinte A. A. 0 a n t a- 
cuzino si O. I. Lahovari, secretariu gene- 
ralu, la adunare generale pe 13/25 Marte si dilele 
urmatărie in sal’a de deliberare a senatului, la 8 
ăre săr’a. Program’a lucrariloru acestei adunari



fiindu de mare insemnetate pentru acâsta societate, 
deorace intre altele are de a se votâ bugetulu anu
lui 1877 si a se preinnol consiliulu de administra- 
tiune si biroulu societății, se spera ca toti domnii 
membri voru grăbi a partecipâ.

— (Mortu d e s p o i a t u.) In nâptea de
9 spre 10 a lunei curente unu nobilu unguru cu 
numele Găspăr din Muresiu — Santgeorgiu, inso- 
citu de unu preotu cath. degradatu si de unu ju- 
velariu vagabundu, s’au dusu la cript’a contiloru 
Haller la Santu-Paulu, si stricandu usi’a au intratu 
in cripta se spoliedie pe morti in sperantia, ca voru 
aflâ multe pretiâse. Curtenii inse, vediendu lumin’a 
lampei, cu furci de ferru si cu pusce armați au 
alergatu a se convinge despre fenomenulu neinda- 
tenatu. Juvalierulu si preotulu, audiendu larm’a, 
au luat’o la sanetâs’a, dâra Gâspâr, care tocmai 
eră ocupatu cu desgolirea contelui Haller, pe care 
numai de unu anu ’lu adusera mortu dela Vien’a 
si-lu astrucare in cript’a familiara, deodata fu sur- 
prinsu de intrebarea : Cine e aici ? (Ei van itt ?) 
la care dinsulu respuuse cu multu coragiu ungu
rescul „mi vagyunk, a hol'taknak lelkei, kik fel- 
tâmadtunk*  (Suntemu noi sufletele mortiloru, cari 
amu reinviatu !) — Elu cugetase, ca curtenii se
voru spariâi si voru fugi, dâra s’a insielatu, ca-ci a- 
cestia au intielesu indata ce felu de suflete sunt, 
si descindiendu in cripta, au prinsu pe nobilulu 
Gâspâr, care fii apoi tramisu la Sant-Martinu in 
inchisore. Acâsta singura fapta illustrâdia in de 
ajunau caracterulu ungurului, care, dupa-ce si-a 
mancatu moștenirea dela părinți, adunata firesce 
si aceea cu sudori romanesci, apoi se apuca se de- 
spbia cadavrele mortiloru, precandu romanulu a- 
junsu la lipsa lucra pana nu mai scie alu cui este 
Orribila crima ! Triste semne ale tempului ! Nu 
e destulu, ca bandele de hoți cutreera tiâr’a, spoliâdia 
si despâia pe cei viui, ca defraudarile si uCciderile 
sunt la ordinea dilei, mai trebuie se vedemu inca 
si aceea, ca omulu nice mortu in mormentu nu e 
siguru de jafuire si despoiare.

— (Scandal u in s a l’a judecătoriei.) 
Din Eperiesiu publica „Ellenâr*,  ca la una per
tractare finale in contra unui bancrotatu, care inse 
totu jocâ pe galantomulu, advocatulu Russinko 
apasă acâsta impregiurare acusandu pe cridariu, ca 
nici 25—40 la suta nu se afla spre a multiumf 
pe creditori si elu totu jâca pe marele. Advocatu 
Joob ginerele creditariului Waniek, retragunduse 
judecătorii in altă odaia, intre înjuraturi dede o 
lovitura advocatului Russinko, care indata cu.graiu 
viu face aratâre si pbresce pe adv. Joob la pro- 
curorulu de stătu. Esta iuse pretende acusa in 
scrisu, cu tbte, ca cele intemplate înaintea jude
cății se potu indata constata prin judecata si cer
cetarea scandalului inca curge.

— (Furi r a b i a t i.) Unui omu din Columu 
i se furara 4 rimatori, pe cari furii ii duseră la 
Sibiiu si ii vendura acolo unui ospetariu cu 18 fli, 
âra esta vendti din ei 3 in Hamersdorf la unu 
privatu. Pagubasiulu dede de urm’a furiloru si ii 
arata judecății, ceea ce inversiuni pe furi intru 
atata, incatu ei sfarmara botului omu man’a drâpta.

— (Museu Copernipanu.) Unu emissu 
alu regimului Italiei catra rectoratulu univerlitatii, 
provâca pe acesta, câ spre onârea memoriei mare
lui austronomu si mathematicu Oopernicus, care pe 
la an. 1500 câ professoru alu universității predă 
măthematic’a, se cumpere ori ce manuscrise si 
obiecte, care provinu dela marele barbatu său cari 
se referescu la elu, pe spesele statului, din cari se 
va face in bibliothec’a universității unu museu 
Copernicanu, multu pretiuitu, dovedindu lumei 
ca Itali’a e multiumitâria bărbatului, care au in- 
sestrat’o cu tesaurulu sciintiei sale.

4. D. A. Sturdza: O încercare de orto
grafia latino-romana rationata de Domniti’a Iliuca 
nepot’a lui Mihaiu Vitâzulu. (Comunicatiune cu 
facsimile.)

5. B. P. H a s d e u : Alexandri — linguistu.
l. Romanulu Vergura. — Albanesulu vareza.

6. P. Georgescu: Cronic’a lui Cesariu 
Daponte, tradusa din grecesce.

7. Congressulu Orientalistiloru la Florenti’a. 
(Notiti’a.)"

Congressulu orientalistiloru se va întruni in 
Septembre 1878 in Florenti’a, unde că delegatu 
pentru Romani’» fii alesu genialulu nostru barbatu 
d. H a s d e u , care si primi epistola dela biuroulu 
congressului adressata in acâsta privintia. Vedi mai 
pe largu in revist’a „Col. lui Traianu", din care 
se afla colectiune completa pe anii 1870—74, 
cate cu 30 lei noi pe fiacare anu.

— A mai esitu de suptu pressa opulu d. B. 
P. H a s d e u : Istori’a critica a romaniloru 
tom. I. in editiunea 2-a fârte adausa, la 40 cole 
de tipariu. Depositu la auctorulu totu strat’a ro
mana Nr. 17, exemplariulu cu 24 lei noi.

— A esitu de sub tipariu brosiur’a ultima din 
istori’a revelatiunei divine. Tom. II. Se afla in 
Clusiu la auctoriulu subscrisu. — Pretiulu 50 cr.
m. a. —

Totu opulu. statatoriu din 2 tomuri sân 9 
brosiure costa 4 fl. 50 cr. Se mai afla pucine 
exemplaria. Gavrilu P o p u , protopopu.

La Taborsky si Parscll in Buda
pesta a mai aparutu :

„Was will die einsame Thrăne*,  pentru voce 
de tenoru, cu acompaniare de pianu, de Iosifu 
Roch. Pretiulu 50 cr. . . _

„Der kleine Postillion", marsiu pentru pianu 
de Filippu Fahrbach jun., pretiulu 60 cr. — 
„Murmelnde Quelle“, polca mazaru pentru pianu de 
Filippu Fahrbach jr. 50 cr.

„Nâpszinhăzidalok" 32 kedvelt magyar nâp- 
dal, pentru voce si acompaniare de Tisza Aladăr, 
in d6ue caiete cu cate 2 fl. unulu, complete 3 fl.

„Ne meny el. . . Budapesti kis barna“ pentru 
pianu de Szentirmay Elernâr, 60 cr.

1 „Aus freier Hand“, polca francaise de Filippu 
Fahrbach jun., 50 cr.

Mai nou.
O scire din Londonu dela 22 Marte dice, câ 

cabinetulu anglesu nu pâte se ascepte modificatiuni 
tăcute de Russi’a la testulu proiocolului, pana ce 
acâst’a nu va assecură pe Angli’a, ca indata după 
subscrierea protocolului are se-si demobilisedie ar
mat’». — Ignatieff s’a intorsu. la Parisu.

— Armistitiulu intre Turci’a si Muntenegru 
s’a prelongitu pana la 12 Aprile inclusive.
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Spre plăcută orientare
a onor, preoți romani gr.-or.!

ALBIN’A“
Institutulu de creditu si de economii 

in Sibiiw.
Domnii acționari ai Institutului de creditu si 

de economie „ALBIN’A*  se invita prin acâst’a in 
virtutea art. 19 alu statuteloru societății 1»

patx’a 
adunare generale ordinaria, 

care se va tienâ la Sabiiu in 99 Mart ha 
1877 stilulu nou, înainte de amâdi la 10 6re 
in cas’a institutului din strat’a macelariloru (col- 
tiulu stratei Baier Nr. 1.)

Obiectele:
Reportulu generalu alu Directiunei 
anualu, si reportulu comitetului

1.
Ianciulu 
visiune.

2.
3.

binefacere.
4. Ficsarea pretiului marceloru de presentia.
5. Ficsarea onorariului pentru membrii comi

tetului de revisiune.
6. întregirea comitetului de revisiune.
Domnii acționari, carii in sensulu art. 22, 23 

si 24 din statute voiescu a participă la numit'a 
adunare in persâna sâu prin plenipotenti, sunt ro- 
gati a-si depune.la cass’a institutului acțiunile loru 
si.. eventualu dovedile de plenipotintia, celu multu 
pana in 26 Martiu 1877 stilulu nou, după amâdie 
la 6 bre.

Sabiiu, 20 Februariu 1877.
3- Direcțiunea institutului.

cu bi- 
de re-

de

Ficsarea dividendeloru.
Distribuirea sumei destinate pentru scopuri

Syphon-institutu de montura

apa soda
Comande. din provincie se efectuaza cu promtetia.

Budapest’a VIII, strat’a conți 33, 
-si recomanda cu toțulu nou construitele 
Syplion-butelie si suprapusure, cu pre
tiurile colo mai moderate in dâue mustre, 
montate din celu’ mai cnratu cusitoriu. Re- 
parature de arbicli de cositoriu si motallu se 
primescu.

T6te ■ constructiunile de apparate pentru 
se. efoctuaza. Pretiurile curente gratis si franco.

3-6

Mesura

— (Bibliografia.) „Columna lui Tra- 
ianu“. .revista mensuala pentpu istoria, linguistica 
si li.teratur’a poporana (abonamentu anualu 20 1. n. 
Bucuresci, strad’a Romana 17), cuprinde in nume- 
rulu seu pe Februariu urmatârele materie:

1. G. L, ..Froii o: Consideratiuni generale 
asupr’a literatureloru neo-latine.

2. G. D. Teodorescu: Cateva proverbe 
romane in comparatiune cu cele greco-Iatine.

3. B. P. H a s d e u : Istori’a .ărcheologiet de 
A. I. Odobescu. (Critica.)

La întrebările, ce mi sau facutu din mai multe 
parti, amu onâre a aduce la plăcut’» cunoscintia a 
domniloru preoți romani gr.-or., cumca in totu 
momentulu sumu gafa a primi comande de reve
rende, pre cari le voiu îndeplini cu'cea mai mare 
promptitudine,, cii gustu si după cea mai noua 
croitul», pre lang» pretiurile cele mai moderate. 
Stoffe de reverenda de cea mai fina si mai trainica 
calitate amu totu-deuna in depositulu' meu. Prea 
stimatii aomni preoți, cunoscuti ■ si necunoscuti, 
potu fi assecurati, ca dela mine voru 'capetă numai 
lucru solidu si trainicii.

: o Gu profunda stima

1

w

i

G. KUNKEL.
3—6 Strat’a caldarariloru, Brasiovu.

Eedactoru respundietoriu si Editoru
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Pretiurile piacei 
in 23 Martin 1877.

r.1
i

Pretiulu
.!

f

upuuiua ii ubiiOiui u fl. cr;

fruntea . 10
. Granu' • midiulociuk 9 30

de diosu 8 80
Mostecatu • • • . 7 75

1 fromdsa 6 20Secara de midiulocu . 6 10
frumosu 4 60Ordiulu de midiulocu . 4 40
frumosu 2 80Ovesulu de midiulocu , 2 70

Porumbulu .... 4 1 50
Meiu • • • « » 4 30
Hrișcă . • • » —
Mazerea • • i i • * • 6
Lintea

t 1 __
Faseolea 5
Sementia de inu 15 -
Cartofi • • • • 1 a »■ 2 ■ 10
Carne de vita . ... —t 36

„ de rimatoriu — 44
„ de berbece __ —

Seu de vita prospetu 36
n • ff ff topitu . , i — —

&wrswiie <î
; la bursa in 23 Martiu 1877 stă asia: 

5
— 9
— 108
— 122
— 68

6477.
74
72

Galbini imperatesci
Napoleoni —
Augsburg —
Londonu —
Imprumutulu nationalu
Obligațiile metalice vechi de 5% 
Obligațiunile

ff

ff

Acțiunile

rurale

ff

n

bancei 
creditului

t,

ungare 
temesiane 
transilvane 
croato-slav.

fl. 80
■78
90
65
25
10
90
50
75

822
153
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Editiunea: Cu tipariulu lui

IOANE GOTT si fiiu HENRICU.


